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Resumo 

Atualmente muitos estudos de diferentes iniciativas governamentais e acadêmicas buscam identificar um Sistema 
Nacional de Inovação em Saúde. Esses estudos tentam caracterizar os setores de atividade econômica envolvidos 

em Saúde. Nesta dissertação a caracterização baseia-se nos registros da versão 4.1 do Diretório dos Grupos de 
Pesquisa no Brasil (Gpesq-4), no qual os mesmos registram Saúde como área do conhecimento cientifico ou setor 

de atividade econômica em quaisquer de suas linhas de pesquisa. No Gpesq-4, os grupos podem registrar até três 
áreas do conhecimento e até três setores econômicos. O fato de estas variáveis apresentarem multiplicidade de 

respostas e, além disso, em uma das variáveis termos a presença de ordem de importância, tornou a análise desses 
dados um desafio e uma forte motivação para estudar as alternativas disponíveis para este tipo de problema. O 

objetivo foi buscar alternativas de análise para essa situação, e o resultado são quatro formas diferentes para traçar 
este retrato do sistema, relacionando as áreas e os setores. A primeira solução é uma Análise de Correspondência 

Simples (ACS) para uma tabela de múltipla resposta com todos os cruzamentos de área e setor, onde o total da 

tabela supera o tamanho da população. A segunda solução também é uma ACS, porém em uma tabela de 
contingência na qual temos as combinações observadas entre áreas e entre setores. Uma terceira solução é o uso da 

Análise de Correspondência Múltipla (ACM) para indicadores de cada área e de cada setor e, por último, Análise 
Fatorial Múltipla para Tabelas de Contingência (AFMTC), na qual levamos em conta a ordem de importância que 

os respondentes agregaram aos setores econômicos. Descrevemos essas três técnicas, com maior ênfase para 
AFMTC; desenvolvemos o programa em R para sua aplicação e apresentamos as análises dos dados do Gpesq-4. 

Multiple Factor Analysis For Contingency Tables 

Summary 

Presently a large number of studies from a different subject matter of government and university actions try to 
establish a National Health Innovation System. These studies try to characterize the economic sector counterpart 

involved on Health area. In this dissertation the characterization based on the records from the Brazilian Directory 
of Research Groups (Gpesq-4) are examined and selected when Health was a keyword either to field of knowledge 

or economic sector. 

The respondents may choose up to three different categories for knowledge 
area and up to three for economic activity sector. The multiresponse in this 

data and the fact of the variable economic activity sectors present the choices 

ordered by importance, gave to this work a big motivation to study the 

possible solutions to this problem. The objective was to look for different types 
of analysis for this situation and the relations between the scientific knowledge 

areas and the economic activity sectors to describe the system. The first 



solution is correspondence analysis performed in a table with multiresponse, 

where the total table is bigger than the population size. The second solution is 

correspondence analysis performed in a real contingency table with the 
combinations between area and between sectors. The third solution uses the 

multiple correspondence analysis for the indicators of each category, and 

finally, the fourth solution is multiple factory analysis for contingence table 
(MFACT), where we include the importance for the sectors. On this dissertation 

we describe these three statistical types of analysis, with more emphasis in 

MFACT, we developed the programs in R for the application and we present the 

analysis of the Gpesq-4 example. 


